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SAKK ÉS SZÉPSÉG

Nagy mesterek játékesztétikája

Az elmúlt évtizedekben a sakk sportjellege, a küzdelem került előtérbe. Az élsakkozók számának elképesztő növe-
kedése (Magyarországon 53 nemzetközi nagymester van, Oroszországban 232!), az élmezőny erőteljes fiatalodása 
(a világ hat vezető sakkozója közül öten huszonévesek!), a játékidő csökkenése és nem utolsósorban a versenyek élő 
közvetítése a küzdelmet, a harcot állították a sakkversenyek középpontjába.

Játssz! A sakk-kedvelők jelentős részét a sakkjáték szépsége 
vonzza: a gyönyörű, messzeszámított kombinációk, a vá-
ratlan, meghökkentő lépések, a paradox megoldások vagy 
éppenséggel a stratégiai-logikai vonalvezetés tiszta szi-
gorúsága. Sajnos az erősen csökkentett gondolkodási idő-
ben nincs ideje a mesternek kiszámolni a mély, gyönyörű 
megoldásokat. Ráadásul, aki a szépségre törekszik, el is 
veszítheti a játszmát. Előtérbe került a sakkozás technikai 
jellege, szaporodnak a „killer” típusú sakkozók, akiknek 
csak a győzelem, a beírt pont a fontos, az már nem, milyen 
eszközökkel érik el.
Miben áll a sakkozás szépsége, kissé nagyképűbben a 
sakkozás esztétikája? Nézzük meg ezt néhány példán!

A kombináció

A játszma minden szakaszában lehet kombinálni, vagyis 
váratlan, meghökkentő, anyagi áldozattal is járó különle-
ges lépést tenni, amely egy kényszerítő lépéssorozat vé-
gén nyeréssel (mattal vagy döntő anyagi előnnyel) jár. Egy 
viszonylag egyszerű, de nagyon elegáns példa az egyik 
legszebben játszó magyar nagymestertől, Bilek Istvántól:

Schmid–Bilek 
(Várna, 1962)

Sötét lép.
1. – Bxf4 2.Vxf4 Vxe2, és a vezér az alapsori matt miatt 
nem üthető. Sötét tisztet nyert.

A taktika

A taktikát, a kombinálást lehet gyakorolni, de teljesen 
megtanulni nem. Kell hozzá az intuíció, a „meglátás”. 
Persze vannak visszatérő motívumok: ilyen a „vízszintes 
fenyegetés”. Mivel a sakktábla előtt ülünk, nem oldalt, a 
vízszintes sorokat kevésbé látjuk, mint a függőleges vona-
lakat. Ilyen kombinációba esett bele a világ egyik vezető 
sakkozója, Viktor Korcsnoj a mi Portisch Lajosunk ellen.

Korcsnoj–Portisch 
(Wijk aan Zee, 1968)

Sötét lép.
A csere utáni váratlan gyalogáldozat egyszerre támadja 
a királyt, a bástyát és a huszárt: 1. – Fxd5 2. exd5 g3! 3. 
hxg3 (Máskülönben gxf2 után a bástya vész el) 3. – Vxc4, 
és sötét nyert.

A paradox lépés

Különösen hatásos a paradox lépés, amelyre azért nem 
gondolunk, mert első ránézésre rettenetes hibának látszik, 
és csak akkor derül ki szépsége és mélysége, ha meglátjuk 
a rejtett motívumot. Vezérünket például nem tesszük a 
bástya ütésébe, de a következő partiban mégis ez történt!
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28. Kxg2 Vxc4 29. Bd4 Ve6 30. Bxb7 Ba8 31. Ve2 h3+ és 
világos feladta (0:1). (Garri Kaszparov elemzésének fel-
használásával)

Titánok küzdelme

A titánok küzdelmének legjobb darabjai tele vannak vá-
ratlan, meglepő megoldásokkal, a stratégiai és a taktikai 
elemek különleges összhangja jellemzi őket. A következő 
partiban két csodálatos világbajnok bámulatos játszmáját 
csodálhatjuk meg. Sötéttel a még mindig csak 25 éves, vi-
lágbajnoki címét Botvinnikkel szemben frissen elvesztett 
Mihail Tal, a rigai sakkvarázsló játszik. Ellenfele a 18 éves 
Bobby Fischer, a jövő világbajnoka. A versenyt különben 
Tal nyerte egy pont előnnyel Fischer előtt, a harmadik 
egy szintén jövőbeli világbajnok, Tigran Petroszjan lett.

Fischer–Tal 
(Bled, 1961) 

Szicíliai védelem

1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 e6 5. Hc3 Vc7 (Az 
úgynevezett neo-Paulsen vagy Tajmanov-Paulsen változat.) 
6. g3 Hf6? (Ma már köztudott – éppen e játszma nyomán –, 
hogy az a6 lépést sötétnek mindenképpen be kell iktatnia.) 7. 
Hdb5 Vb8 8. Ff4 He5 (A másik lehetőség, 8. – e5 9. Fg5 a6 
10. Fxf6 axb5 11. Fg5 b4 12. Hd5 vagy 10. – gxf6 11. Ha3 
Fxa3 12. bxa3 Hd4 13. Hd5 is nagyon előnyös világossal, de 
nem veszít olyan gyorsan, mint a huszárlépés. Persze Tal nem 
látta előre a fejleményeket.) 9. Fe2! (Természetesen 9. Vd4? 
még korai 9. – Hf3+ miatt. A futólépés éppen ezt a fenyegetést 
kívánja elhárítani. A közönséges halandók a „természetesebb” 9. 
Fg2-t lépnék, de Fischer jól látja, hogy a futónak a d1-h5 átlón 
is lehet szerepe.) 9. – Fc5 (Akadályozza Vd4-et. 9. – a6-ra 10. 
Vd4 d6 11. 0-0-0! axb5 11. Fxe5 nyer.) 10. Fxe5! (Nem szoktuk 
kényszer nélkül lecserélni a kötést létrehozó futót a lekötött 
huszárra. Fischer azonban hosszú, fonalas változatot számított 
ki. A kötést térelőnyre és a sötét állásba való behatolásra váltja.) 
10. – Vxe5 11. f4 Vb8 12. e5 a6 (12.-Hg8 13. He4, majd Hd6+ 
rémálom sötétnek.) 13. exf6 axb5 14. fxg7 Bg8 15. He4 (A 
huszár centralizálása persze többet ér egy amúgy is gyönge 
gyalognál.) 15. – Fe7 16. Vd4! (Régi tapasztalat, hogy a „halálra 
ítélt” gyalogok a legveszélyesebbek. A g7 fogja megnyerni a 

partit!) 16. – Ba4! (Tal is nagyon ötletesen játszik, megragadja az 
egyetlen ellenjáték-lehetőséget.) 17. Hf6+ Fxf6 18. Vxf6 Vc7! 19. 
0-0-0! (Addig nem lehet elkezdeni a döntő akciót, amíg a király 
középen van. 19. – Fh5-re d5! védett volna. Most viszont Fd3 is 
fenyeget. Kell még egy pár védő lépést tenni, de azután a gyilkos 
gyalog nyer.) 19. – Bxa2 20. Kb1 Ba6 (20. – Va5-re a finom 21. 
b3! elhárít minden veszedelmet.) 21. Fxb5 Bb6 22. Fd3 e5 (Úgy 
látszik, sötét védő terve – a hatodik sor ellenőrzése a bástyával 
– eredményes. A várt 23. Vxe5 Vxe5 24. fxe5 Bxg7 után világos 
gyalogelőnyének érvényesítése nagyon nehéz technikai feladat. 
A zseni azonban közbeszól, vagyis közbekombinál!

23. fxe5!

Vezéráldozat a szabadgyalog megvédése érdekében! 
Voltaképpen nem áldozat, hiszen világos két bástyát 
kap a vezérért, ami több mint elegendő ellenérték. 23. 
– Bxf6 24. exf6 Vc5 (25. – Vb6-ra világos szép nyugodtan 
megvédi a gyalogját 26. Bhf1-gyel, és csak utána üt le h7-re.) 25. 
Fxh7 Vg5 26. Fxg8 Vxf6 27. Bhf1 Vxg7 28. Fxf7+ (Világos 
döntő anyagi előnyt szerzett, a többi már csak technika dolga. Az 
ismétléseket az időzavar magyarázza, a 40. lépésig kell eljutni, 
akkor újabb gondolkodási időt kapnak a versenyzők.) 28. – Kd8 
29. Fe6 Vh6 30. Fxd7 Fxd7 31. Bf7 Vxh2 32. B1xd7+ Ke8 
33. Bde7+ Kd8 34. Bd7+ Kc8 35. Bc7+ Kd8 36. Bfd7+ Ke8 
37. Bd1 b5 38. Bb7 Vh5 39. g4 Vh3 40. g5 vf3 41. Be1+ Kf8 
42. Bxb5 Kg7 43. Bb6 Vg3 44. Bd1 Vc7 45. B1d6 Vc8 46. b3 
Kh7 47. Ba6, és sötét feladta (1:0).

SZABOLCSI JÁNOS

Füstér–Dr. Balogh 
(Debrecen, 1964)

Sötét lép.
Világosnak gyalogelőnye van, de alapsora gyenge, nincs 
királyának kijárata. Sötét nyerő lépése elképesztő: 1. – 
Vb2! Világos minden változatban veszít.

A támadás szépségei

A legnagyobb támadójátékosok (Aljechin, Tal, Fischer, 
Kaszparov, és hadd soroljuk ide a jelenleg a magyarok 
közül a világranglista legelőkelőbb helyén álló 19 éves 
magyar tehetséget, Rapport Richárdot is) szellemes és 
hatékony támadásvezetésükkel vívják ki elismerésün-
ket. A támadást gyakran anyagi áldozat gyorsítja fel. 
A szellemes megoldások felejthetetlenné teszik a követ-
kező játszmát, amelyet az egyik legkülönlegesebb, lege-
redetibb sakkozó, David Bronstein nyert:

Pachman–Bronstein 
(Prága, 1946) 

Királyindiai védelem

1. d4 Hf6 2. c4 d6 3. Hc3 e5 4. Hf3 Hbd7 5. g3 g6 6. Fg2 
Fg7 (Az egyaránt fiatal, 24 éves ellenfelek csatájában a 
később sokszoros cseh, majd német bajnok és neves szakíró a 

bombabiztosnak tartott g3-as változatot választja már igen 
neves, félelmetes támadó hírében álló ellenfelével szemben.) 7. 
0-0 0-0 8. b3 (Ma már itt 8. e4 számít a legjobb lépésnek.) 
8. – Be8 9.e4 exd4 10. Hxd4 Hc5 11. Be1 a5 12. Fb2 a4 13. 
Bc1 (13. b4-re a3! következik, de pontosabb a 13. Bb1 lépés, 
amely megvédi a futót. Ehhez persze előre kellett volna látni 
a későbbi fejleményeket….) 13. – c6 14. Fa1 axb3 15. axb3 
Vb6 (Nyomást gyakorol a b3-gyalogra, és szemügyre veszi az 
f2-pontot is.) 16. h3 Hfd7 17. Bb1 Hf8 18. Kh2 h5! (Indul a 
gyalog utat törni a támadáshoz.) 19. Be2 h4 20. Bd2? (Világos 
eddig is bizonytalanul játszott, ez a lépés azonban már hiba. 20. 
Bc2 lett volna a helyes, de ehhez megint csak előre kellett volna 
látni a most következő fantasztikus lépéssorozatot. Érdemes 
megfigyelni egyébként, hogy sem az a8 bástya, sem a c8 futó 
még nem lépett a partiban, „nem fejlődött”, mégis kiválóan 
állnak, erős hatást fejtenek ki.)

20. – Bxa1!

(Ez a minőségáldozat szétveri a világos állás fő védelmi vonalát, 
az a1-h8 nagyátlót. A vezérnek útja nyílik a világos király felé.) 
21. Bxa1 Fxd4 22. Bxd4 Hxb3 23. Bxd6 (Világos arra számít, 
hogy 23. – Hxa1 24. Hd5! után ő támadhat eredményesen. 
De Bronstein nem a minőséget akarja visszanyerni, hanem a 
világos királyt célozza meg.) 23. – Vxf2! 24. Ba2 (Bronstein 
szerint a viszonylag legjobb lépés 24. Bd3 volt, amire 24. – 
Hxa1 25. Vxa1 Hd7-et tervezte, amely prózaibban, de szintén 
nyer.) 24. – Vxg3+ 25. Kh1 Vxc3 26. Ba3 Fxh3! (Az eddig 
lesben álló futó döntő erővel avatkozik be!) 27. Bxb3 Fxg2+ 


